Full de mèrits. Concurs de mèrits per seleccionar directors de centres educatius públics
dependents del Departament d’Ensenyament. Convocatòria 2013
Dades de la persona que participa en la selecció
Cognoms i nom

DNI

Declaro
Que a efectes de la valoració dels apartats del barem a què fa referència l’annex del Decret i la resolució corresponent del concurs, tinc els
mèrits que detallo tot seguit i dels quals adjunto, si escau, la documentació acreditativa.
Que he participat en anteriors convocatòries de concurs de mèrits per accedir a la direcció a partir de l’any 2005.
La resolució de la convocatòria és: _________________________________________.

Primera fase (els espais ombrejats els ha d’emplenar l’Administració)
Apartat A
a) Acreditació com a directiu/iva professional:

Sí

No

Proposta de barem

Total puntuació apartat A.a)

b) Exercici en el càrrec de director/a o coordinador/a d’AFA
PB o
PR1

Centre i municipi on exerciu i/o heu exercit el càrrec

de

Curs2

a

Temps de servei
anys mesos dies

Temps total fins al 30/06/2013
Avaluació - Inspecció d’Educació
Positiva………….

Signatura
Negativa………..

Proposta de barem
Total puntuació apartat A.b)

Temps avaluat: de ______________ a ________________

c) Exercici d’òrgans unipersonals de govern (inclosos addicionals)
Centre i municipi on exerciu i/o heu exercit el càrrec

Càrrec

PB o
PR1

de

Curs2

a

Temps de servei
anys mesos dies

Temps total fins al 30/06/2013
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Avaluació - Inspecció d’Educació
Positiva………….

Signatura
Negativa………..

Temps avaluat: de ______________ a ________________

Proposta de barem
Total puntuació apartat A.c)

1. Escriviu PB si és un centre públic o PR si és un centre privat.
2. Empleneu la data d’inici i de finalització del nomenament.
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Cognoms i nom

DNI

d) Exercici d’òrgans unipersonals de coordinació (no computa l’exercici de tutories ni de responsables de programes)
Centre i municipi on exerciu i/o heu exercit el càrrec

Càrrec

PB o
PR1

de

Curs2

a

Temps de servei
anys mesos dies

Temps total fins al 30/06/2013
Avaluació - Inspecció d’Educació
Positiva………….

Signatura
Negativa………..

Proposta de barem
Total puntuació apartat A.d)

Temps avaluat: de ______________ a ________________

e) Serveis en llocs de treball de l’Administració educativa (nivell 26 o superior)
Departament o organisme on heu exercit el càrrec

Temps de servei
anys mesos dies

Càrrec

Temps total fins al 31/08/2013
Proposta de barem

f)

Total puntuació apartat A.e)

Pertinença, en situació de servei actiu, a algun de ls cossos de cat edràtics d’ensenyaments secundaris, d’escola oficial d’id iomes o d’arts
plàstiques i disseny:
Cos de catedràtics d’ensenyaments secundaris
Cos de catedràtics d’escola oficial d’idiomes
Cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny
Proposta de barem

g) Categoria superior de sènior:

Total puntuació apartat A.f)

Sí

Total puntuació apartat A.g)
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Proposta de barem

No

1. Escriviu PB si és un centre públic o PR si és un centre privat.
2. Empleneu la data d’inici i de finalització del nomenament.
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Cognoms i nom

DNI

h) Experiència docent (Indiqueu tot el temps de servei; l’Administració descomptarà, si escau, els 5 anys que ja hagin estat computats com a requisit
de participació.)

PB o
PR1

Centre i municipi on exerciu i/o heu exercit

de

Curs2

a

Temps de servei
anys mesos dies

Temps total fins al 31/08/2013
Avaluació - Inspecció d’Educació
Positiva………….

Signatura
Negativa………..

Temps avaluat: de ______________ a ________________

i)

Avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius

Proposta de barem
Total puntuació apartat A.h)

Proposta de barem
Total puntuació apartat A.i)

Apartat B
a) Superació dels programes de f ormació inicial so bre la fu nció directiva a què fa referència l’article 27 del Decret 155/2010, organitzats o
validats pel Departament d’Ensenyament (mínim 155 hores)
Nota de l’avaluació: ___________________
Proposta de barem

Total puntuació apartat B.a)

b) Màsters i postgraus específics e n direcció, lideratge i gestió de centres educatius anteriors al Decret 155/2010, ho mologats per la Direcció
General de Centres Públics i que no s’hagin fet valer a l’apartat B.a) (mínim 155 hores)
1.
2.
3.
4.
5.
Total puntuació apartat B.b)
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Proposta de barem

1. Escriviu PB si és un centre públic o PR si és un centre privat.
2. Empleneu la data d’inici i de finalització del nomenament.
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Cognoms i nom

DNI

c) Mòduls del programa de formació permanent d’actualització per als equips directius als quals fa refer ència l’article 27 del Decret 155/2010,
organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament.
Nom del mòdul

Hores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Total
Proposta de barem

Total puntuació apartat B.c)

d) Mòduls del programa de forma ció permanent d’actualització per als equips d irectius anteriors al Decret 155/2010, homologa
Departament d’Ensenyament.

ts pel

1.
2.
3.
4.
5.
Proposta de barem

Total puntuació apartat B.d)

e) Cursos o mestratges de formació permanent pr ofessionalitzadora, als quals fan referència els articles 27 i 29 del Decret 155/2010,
organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament (mínim 155 hores)
1.
2.
3.
4.
5.
Nota de l’avaluació: ___________________
Total puntuació apartat B.e)
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Proposta de barem
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Cognoms i nom
f)

DNI

Activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb l’organització escolar, les tecnologies aplicades a l’educació, etc.

Cursos superats

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cursos impartits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Publicacions i recerca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Proposta de barem

Total puntuació apartat B.f)

g) Titulacions acadèmiques diferents a l’exigida per ingressar al cos
g.1) Títols de doctorat, llicenciatura, arquitectura o enginyeria
1.
2.
3.
4.
5.
g.2) Títols de diplomatura universitària o equivalents
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1.
2.
3.
4.
5.
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Cognoms i nom

DNI

g.3) Titulacions de màsters o de postgraus que no s’hagin fet valer com a requisit o com a mèrit en un altre apartat.
1.
2.
3.
4.
5.
g.4) Certificats de nivell avançat d’EOI de llengües estrangeres
1.
2.
3.
4.
5.

Proposta de barem

Apartat g.1)
Apartat g.2)
Apartat g.3)
Apartat g.4)

Total puntuació apartat B.g)

Segona fase
Apartats C i D
Valoració del projecte de direcció i de la capacitat de lideratge (Cal adjuntar el projecte en un document a part.)
Lloc i data
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Signatura
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